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Форма проведення:  письмова (комп’ютерне тестування ) 

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів   

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Комп'ютерне тестування з педагогіки передбачає виконання тестових 

завдань у системі Moodle. За підсумками тестування студент може набрати 40 

балів максимально. Оцінка автоматично генерується системою Moodle та 

виводиться на екран відразу по завершенню тестування. 

 

ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

Тип: множинний вибір-множинна відповідь 

Завдання. Виділіть провідні терміни, на яких базується Закон України "Про освіту" 

(2017). 

Варіанти відповідей:  

а) освітній процес;  

б) академічна свобода; 

в) інклюзивне навчання;  

г)освітня послуга; 

д) академічна мобільність; 

е) особистість; 

є) суб’єкт освітньої діяльності; 

ж) приватна освіта; 

з) освітня програма; 

и) особа з особливими освітніми потребами. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ: 

1. Охарактеризуйте роль учителя у суспільному розвитку та основні вимоги до 

особистості педагога. 

2. Визначте предмет і завдання педагогіки.  

3. Проаналізуйте роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості. 

4. Дайте характеристику основних категорій дидактики.  

5. Визначте сутність процесу  навчання.  

6. Охарактеризуйте структуру процесу учіння. 

7. Сформулюйте закономірності  навчання. 

8. Охарактеризуйте принцип науковості навчання та шляхи його реалізації. 

9. Охарактеризуйте принцип систематичності і послідовності навчання та шляхи його 

реалізації. 

10. Охарактеризуйте принцип наочності навчання та шляхи його реалізації. 



11. Охарактеризуйте принцип доступності навчання та шляхи його реалізації. 

12. Охарактеризуйте принцип свідомості та активності навчання та шляхи його 

реалізації. 

13. Охарактеризуйте принцип  міцності засвоєння знань, умінь, навичок та шляхи його 

реалізації. 

14. Охарактеризуйте принцип врахування індивідуальних особливостей учнів у навчанні 

та шляхи його реалізації. 

15. Охарактеризуйте принцип емоційності навчання та шляхи його реалізації. 

16. Охарактеризуйте принцип зв’язку навчання з практичною діяльністю та шляхи його 

реалізації. 

17. Охарактеризуйте види та рівні освіти. 

18. Охарактеризувати методи навчання за джерелом знань. 

19. Охарактеризувати методи навчання за характером логіки пізнання. 

20. Охарактеризувати методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності учнів. 

21. Проаналізувати форми організації навчання за дидактичною метою. 

22. Дати характеристику класно-урочній формі організації навчання. 

23. Визначте місце в освітньому процесі позаурочних (допоміжних)  форм організації 

навчання. 

24. Дати характеристику видів та методів  контролю знань, умінь і навичок учнів. 

25. Визначте місце оцінювання навчальних досягнень учнів в освітньому процесі. 

26. Визначте мету і завдання виховання. 

27. Охарактеризуйте закономірності, рушійні сили процесу виховання. 

28. Визначте структуру процесу виховання та  його особливості. 

29. Порівняйте процеси самовиховання і перевиховання. 

30. Перерахувати і охарактеризувати принципи виховання. 

31. Дайте визначення понять «метод виховання», «прийому виховання» і «засіб 

виховання».  

32. Охарактеризуйте методи формування свідомості особистості. 

33. Охарактеризуйте методи організації діяльності і формування поведінки. 

34. Охарактеризуйте методи стимулювання поведінки і діяльності. 

35. Визначте педагогічні умови використання методів виховання. 

36. Дати визначення поняття «дитячий колектив». 

37. Опишіть стадії розвитку дитячого колективу. 

38. Визначте шляхи згуртування дитячого колективу. 

39. Визначте і дайте характеристику функцій, напрямків і форми роботи класного 

керівника. 

40. Охарактеризуйте принципи, визначте шляхи і засоби перевиховання «педагогічно 

занедбаних дітей». 

41. Охарактеризуйте моральне виховання: завдання, зміст, шляхи і засоби. 

42. Охарактеризуйте розумове виховання: завдання, зміст, шляхи, засоби і методи. 

43. Охарактеризуйте естетичне виховання: завдання, зміст, шляхи, засоби і форми. 

44. Охарактеризуйте фізичне виховання: напрямки, засоби і форми. 

45. Охарактеризуйте трудове виховання: завдання, принципи, шляхи, засоби та методи. 

46. Визначте функції сім’ї. 

47. Сформулюйте вимоги до батьків. 

48. Опишіть форми роботи класного керівника з батьками учнів. 

49. Охарактеризуйте педагогічний менеджмент в Україні. 

50. Опишіть управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами. 


